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PROGRAM
09:00 Rejestracja i poranna kawa

12:30 Przerwa na lunch

09:30 Zagadnienia ogólne/wprowadzenie
do umów outsourcingu/body leasingu

13:30 Własność intelektualna
a outsourcing/body leasing IT
•

Umowy pomiędzy zamawiającym, wykonawcą
i personelem. Możliwe rozwiązania

•

Własność intelektualna w umowach
cywilnoprawnych vs. własność intelektualna
w umowach o pracę

•

Mechanizmy gwarantujące skuteczne nabycie
praw własności intelektualnej

•

Pytania i dyskusja

•

Pojęcie outsourcingu

•

Modele outsourcingu IT

•

Problematyka umów outsourcingu IT i wdrażanie
outsourcingu

•

Body leasing IT jako jeden z modeli outsourcingu
– elastyczna forma pozyskiwania kompetencji wady i zalety

•

Stosunek pracy (pracownik „własny”)
a outsourcing/body leasing –
podobieństwa i różnice, korzyści i zagrożenia

Joanna Matczuk, LL.M. Adwokat, Partner,
SMM LEGAL SÓJKA MACIAK MATACZYŃSKI

•

Pytania i dyskusja

Magdalena Michalska, Radca prawny, Senior Associate,
SMM LEGAL SÓJKA MACIAK MATACZYŃSKI

Jacek Ossowski, LL.M. Radca prawny, Senior Associate,
SMM LEGAL SÓJKA MACIAK MATACZYŃSKI

15:30 Zakończenie i rozdanie certyfikatów

11:00 Przerwa kawowa
11:30 Ochrona danych osobowych
a outsourcing/ body leasing IT
•

Istotne postanowienia umów outsourcingowych/
body leasingowych IT – odpowiedzialność
wykonawcy oraz mechanizmy gwarantujące
należyte wykonanie umów

•

Ochrona danych osobowych a pracownik z zewnątrz

•

Obowiązki zamawiającego względem personelu
zewnętrznego z zakresu danych osobowych

•

Dostęp do danych osobowych. Powierzenie
przetwarzania danych osobowych
a upoważnienie do przetwarzania danych

•

Odpowiedzialność podmiotów za nieprzestrzeganie
zasad ochrony danych osobowych

•

Pytania i dyskusja

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat
poświadczający udział w warsztatach

Joanna Matczuk, LL.M. Adwokat, Partner,
SMM LEGAL SÓJKA MACIAK MATACZYŃSKI
Magdalena Michalska, Radca prawny, Senior Associate,
SMM LEGAL SÓJKA MACIAK MATACZYŃSKI
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WZIĄĆ UDZIAŁ?

IT

GRUPA DOCELOWA:
Warsztat skierowany jest w szczególności do:

W ramach warsztatu eksperci przedstawią Państwu
w szczególności model body leasing obowiązujący
w ramach outsourcingu IT w przedsiębiorstwie.
Opiszą wszystkie najważniejsze elementy w ramach
outsourcingu w porównaniu do zatrudniania pra
cownika w ramach firmy. Zapisy umowne i elementy
wdrożeniowe, w tym procedury odpowiedzialności
wykonawcy i zabezpieczenie aspektów jakościowych
zleconych zadań.Będą się mogli Państwo zapoznać
oprócz rozbudowanych zapisów umownych, z za
sa
dami ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, och
rony informacji poufnej oraz ochrony danych
osobowych. Ochrona danych osobowych może mieć
znaczące znaczenie prawidłowym funkcjonowaniu
przedstawionego modelu, który może stanowić duży
problem w praktyce.

KONTAKT DO PRODUCENTA:
Łucja Rzeźnik

Kierownik Projektu
Dział Produkcji
T: +48 22 379 29 73
E-mail: l.rzeznik@mmcpolska.pl

ADRES WARSZTATU:
Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza
Aleje Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa

»» Prawników wewnętrznych
przedsiębiorstw
»» Prawników zainteresowanych tematyką
prawa w branży IT
»» Dyrektorów działu IT
»» Kierowników projektów informatycznych
»» Właścicieli firm informatycznych
»» Managerów IT
»» Kierowników Wydziału IT

ORGANIZATOR:
MMC Academy to marka wchodząca w skład Grupy
MMC, która jest niezależnym organizatorem spotkań
biznesowych w Polsce. Efektem organizowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników,
zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Na ofertę składają się szkolenia
z tzw. umiejętności twardych, które obejmują obszary
ściśle związane z wykonywaną pracą. Proponujemy
wydarzenia dopasowane do potrzeb klientów o różnych profilach biznesowych. Spotkania prowadzone
są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży, którzy prezentują kluczowe zasady zapewniające skuteczną realizację różnych procesów.

rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

www.mmcpolska.pl

27 czerwca 2017 r.

Centrum Konferencyjne

GOLDEN FLOOR

O utsourcing
i body leasing

IT

PRELEGENCI:
Joanna Matczuk

LL.M. Adwokat, Partner, SMM LEGAL SÓJKA MACIAK MATACZYŃSKI
Zajmuje się sprawami z obszaru prawa autorskiego, nieuczciwej konkurencji, nowych technologii, IT, ochrony marki, renomy oraz
danych osobowych (w tym Big Data). Posiada wieloletnią praktykę w obsłudze prawnej podmiotów z branży wydawniczej, szkoleniowej,
reklamowej, doradczej oraz podmiotów, które swoją działalność opierają na innowacyjnych pomysłach i wiedzy. Prowadziła szereg
projektów z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym w zakresie: procesów sądowych, transakcji, badań due dilligence,
kształtowania polityki ochrony praw własności intelektualnej, jak również świadczyła kompleksowe usługi prawne na rzecz podmiotów
z branż kreatywnych.
Absolwentka: Uniwersytetu Wrocławskiego (w tym rok na Universität Mannheim/Fakultät für Rechtswissenschaft), Queen Mary University of London
(LL.M. in Intellectual Property) oraz Niemiecko-Polskiej Szkoły Prawa Niemieckiego (Uniwersytet Wrocławski/Humboldt Universität zu Berlin).
Członek Rady Redakcyjnej (Editorial Board) European Copyright and Design Reports, Członek Sekcji Własności Intelektualnej Instytutu Allerhanda.

Magdalena Michalska

Radca prawny, Senior Associate, SMM LEGAL SÓJKA MACIAK MATACZYŃSKI
Specjalizuje się w doradztwie z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności praw autorskich
i praw pokrewnych, praw ochronnych na znaki towarowe. Przygotowuje i negocjuje umowy z zakresu IT&IP, w szczególności umowy
wdrożeniowe, umowy licencyjne na oprogramowanie, umowy serwisowe, umowy o depozyt kodów źródłowych.
Reprezentuje klientów w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich, popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji, naruszenia
dóbr osobistych oraz praw ochronnych na znaki towarowe przed krajowymi sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.
Prowadzi bieżącą obsługę klientów w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności przygotowuje polityki bezpieczeństwa i instrukcje
zarządzania systemami informatycznymi, przygotowuje umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, opiniuje umowy zawierające
w sobie element przetwarzania danych osobowych.
Posiada doświadczenie w sporach dotyczących naruszenia znaków towarowych poprzez rejestrację i używanie domen internetowych przed
wyspecjalizowanymi sądami polubownymi ds. domen internetowych, w tym przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej
Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie oraz przed Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO
Arbitration and Mediation Center).
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w jednej z renomowanych polskich kancelarii w Warszawie w dziale własności intelektualnej
i procesów sądowych.
Autorka publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej, procedury cywilnej i ochrony danych osobowych.

Jacek Ossowski

LL.M. Radca prawny, Senior Associate, SMM LEGAL SÓJKA MACIAK MATACZYŃSKI
Jacek Ossowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Brytyjskiego
organizowanego przez University of Cambridge. W 2007 roku ukończył, Podyplomowe Studium Menedżerskie w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie. W 2008 roku ukończył studia na University of Groningen w kierunku International Business and Economic
Law uzyskując tytuł Master of Laws (LL.M.) W 2012 r. ukończył aplikację radcowską przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Radców
Prawnych uzyskując tytuł radcy prawnego.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach prawnych oraz pracując, jako prawnik wewnętrzny w spółce.
Aktywnie uczestniczył i doradzał w procesach zwolnień grupowych oraz brał udział w negocjacjach z organizacjami związkowymi. Prowadził również
samodzielnie kilkaset praw sądowych, doprowadzając do korzystnych rozstrzygnięć dla klientów Kancelarii. W Kancelarii odpowiedzialny jest za
doradztwo prawne z zakresu indywidulanego jak i zbiorowego prawa pracy, jak również za prowadzenie sporów sądowych dla klientów Kancelarii.
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